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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených je u konce, od 1.
září usednou žáci a studenti opět do školních
lavic. Školy se ale musí
připravit na speciální
režim. Vrací se povinnost nosit roušky. Plošně bude nošení roušek
povinné v hromadné
dopravě, na úřadech,
ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Povinnost mít roušku platí
od září také na vnitřních
akcích od hranice sto lidí, např. při návštěvě
divadla, kina nebo kostela. Sledujte, prosím,
aktuální zprávy a pokyny školských zařízení.
Informace se mohou měnit podle vývoje situace.
V minulém čísle Radyňských listů jsem
Vás informovala mimo jiné o záměru opatření modro-zelené infrastruktury. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů
našeho města. Stavby hospodařící s dešťovou
vodou vyžadují spolupráci více odborníků,
minimálně vodohospodáře, zkušeného projektanta, krajinného architekta, ale také třeba urbanisty či dopravního inženýra. První
vlaštovkou jsou projekty na hospodaření
s dešťovou vodou – zatím byla realizována
tůň na lesním pozemku v podhradí hradu Radyně, připravujeme výstavbu 3 tůní
v lokalitě „U Blažeje“, máme vytipovanou
polní cestu k „Ostré Hůrce“ na zatravnění,
v rámci přístavby základní školy a výstavby
sportovní haly budou dešťové vody svedeny
do akumulační nádrže a využívány k zalévání zahrady, součástí projektu je i zelená střecha na sportovní hale, v základní a mateřské
škole v Sedlci budou rovněž dešťové vody
svedeny do akumulační nádrže a využívány
k zalévání zahrady v přírodním stylu, v sedleckém parku budou dešťové vody z objektu
bývalé vodárny zasakovány k zeleni v parku,
v rámci projektu přípravy nové sedlecké návsi nad hasičárnou budou dešťové vody rovněž zasakovány k plánované výsadbě nových
stromů. Chceme městské prostředí plánovat
komplexně a ve spolupráci s odborníky tak,
že výsledné stavby budou šetrné k životnímu prostředí, budou podporovat zdraví
a komfort obyvatel, zlepšovat mikroklima,
snižovat hluk a přispívat k ochraně před ex-

trémními výkyvy počasí a budou podporovat
celkovou vitalitu města. Proto jsme se spojili
s paní Ing. Klárou Salzmann, Ph.D a panem
RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D, kdy proběhlo úvodní setkání k možnosti zadržování
vody na území našeho města. Díky propracované modro-zelené infrastruktuře pak můžeme ve městě tvořit místa, která umožňují
lidem příjemný odpočinek a regeneraci.
Životní prostředí zatěžují i elektrospotřebiče, které obsahují spoustu materiálů
pocházejících z neobnovitelných zdrojů.
Významnou úlevu přináší správná recyklace
těchto výrobků. Občané našeho města jsou si
vědomi významnosti třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrný dvůr
a červené kontejnery společnosti ASEKOL.
Právě díky environmentálnímu vyúčtování
zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které
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určují, jakým rozsahem naše město přispělo
ke zdravému životnímu prostředí. Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který
vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně
přírody, vyplývá, že občané našeho města
v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která
ušetřila 328 MWh elektřiny, 29.347 litrů ropy,
998 m3 vody a 12 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. o 31 tun, a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 1.225 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá,
nám ukazuje například již 100 vytříděných
mobilních telefonů, které uspoří 2.340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu.
A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem,
kterým není příroda lhostejná a tříděním
Pokračování na str. 2

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI SE VYDAŘILY.
NAVZDORY DEŠTI

Foto: Alois Žižka
V pořadí páté Městské slavnosti v sobotu 29. srpna i přes nepřízeň počasí přilákaly
na louku u řeky pod Husovou ulicí přes pět stovek návštěvníků všech věkových kategorií.
Zatímco nejmenší zaujaly především skluzavky a další atrakce, větší děti tleskaly svým
vrstevníkům ze souboru Úslaváček. Střední generace zpívala s Revival Olympic a dalšími
skupinami, no a ti dříve narození si zase zanotovali s Orchestrem Miroslava Novotného.
Více se o Městských slavnostech dozvíte v říjnovém čísle RL.
Alois Žižka
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Pokračování ze str. 1
elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně
životního prostředí, patří obrovský dík.
V kontrastu s výše uvedeným jsou pak
činy některých občanů, kteří nám odkládají
stavební suť v lese. Město tento odpad odvezlo na své náklady oddělením údržby města
na řízenou skládku. A není to jediný odpad,

který město odklízí. Jiný občan si „odložil“
pytel s odpadky u Štěnovické ulice, máme
i fotku a SPZ vozidla, ale z důvodu GDPR
nemůžeme zveřejnit a situaci řešíme s Policií
ČR. A někteří občané se neštítí ničeho, důkazem toho je otrávená studánka pod Radyní,
kam někdo nalil motorový olej. A poslední
případ - posprejované tabule na Skalní stezce.
Vše je o odpovědnosti každého občana, jak se
chová k životnímu prostředí, ke svému okolí,
ke svým spoluobčanům.
To souvisí např. i s dopravou, kdy si stěžujeme na špatné parkování, na nedostatek parkovacích míst, na nedostatek chodníků. Ano
doprava je problém, to nikdo nezastírá. Ale
ruku na srdce, kdo z nás si zaparkuje autem
na svůj pozemek, kdo správně zaparkujeme
před bytovým domem nebo před obchodem,
poštou, lékárnou, restaurací,…. Chceme zeleň, chceme chodníky, chceme parkovací
místa. To jsou zcela legitimní požadavky, ale
ne ve všech místech je to reálné splnit, ať už
s ohledem na šířkové uspořádání ulice nebo
existenci inženýrských sítí. Vždy je to o kompromisu, někomu se nebude líbit, že nebude
moci parkovat před svým domem, někomu
se nebude líbit zjednosměrnění ulice, někde
budou muset zmizet z veřejného prostoru
i různé skalky, kameny umístěné vedle komunikace. S přibývajícím počtem aut je třeba

vytvořit koncept dopravy v klidu a plán udržitelné mobility. To je dokument, který nyní
město připravuje ve spolupráci s dopravním
inženýrem a o kterém jsem Vás informovala
v minulém čísle Radyňských listů. Vytvoření této koncepce dopravy bude trvat cca 6-9
měsíců, součástí dokumentu bude analytická
část zahrnující např. průzkum v terénu, analýzu motoristické dopravy a dopravy v klidu,
směrový dopravní průzkum apod. Na takto
zpracovanou analytickou část pak naváže etapa návrhu, která bude postupně včetně průběžného projednávání předkládat variantní
možnosti koncepce řešení dopravy s dopracováním vybraného řešení. Je třeba si uvědomit, že zpracování tohoto dokumentu je
poměrně náročná činnost, a to nejen s ohledem na možné problematické projednávání
s veřejností, ale i s ohledem na projednání
s dotčenými orgány a vlastníky dotčených
pozemků. Věřím, že zpracování takového
dokumentu a následná postupná realizace,
přispěje k tomu, aby se nám všem v našem
městě lépe žilo.
Na závěr mi dovolte, milí spoluobčané, popřát Vám a Vašim blízkým hodně sil
a zdraví do následujících týdnů.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
PTÁM SE PROČ?
V lesích okolo hradu Radyně nejsou žádné vodní plochy. Neteče tu žádný potok nebo
rybník. Mojí snahou bylo, vytvořit alespoň
malé tůně nebo napajedla, která by sloužila
zvěři. Podařilo se jich několik za využití studánek udělat.
V loňském roce byla opravena studánka
nad bývalou losinskou cestou. Zabudovaly
se tu dvě lavičky. V minulém týdnu někdo,
nemohu ho nazvat člověkem, spíš nejnižší
formou života, nalil do studánky motorový
olej. Ropné látky protekly do tůně, která leží
pod studánkou. Na svých pochůzkách jsem
se zde velice rád zastavoval. Tůňka postupně
zarůstala vegetací, příroda si brala zpět to, co
jí právem náleží. Na hladině vyrostly lekníny.
Vyšlapaná cesta v trávě svědčila o tom, že se
sem chodí napít zvěř. Teď je hladina pokryta
mastnou hnědou tekutinou jako oka na polévce. Nemohu pochopit, jaké pochody se
pachateli odehrávaly v hlavě, kde mají ostatní
lidé mozek.
Touto cestou bych chtěl poděkovat hasičům ze Starého Plzence, hlavně Lubošovi
Lencovi, za pomoc při odstranění následků
znečištění. Příroda si časem poradí sama.
Měl jsem velké štěstí, že jsem ho nechytil při činu. Jinak bych v současné době čelil
trestnímu stíhání za těžké ublížení na těle.
Stanislav Hrachovec, lesní městských lesů

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starostka města Starý Plzenec podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“ je
volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
K Lesu
Pod Dálnicí
Andrejšky
Ke Studánce
Průběžná
Baslova
Kozinova
Rašínova
Bezručova
Krátká
Smetanova
Brožíkova
Lipová
Sv. Čecha
Do Vrchu
Luční
Štěnovická
Haškanova
Mánesova
Švestková
Husova
Masarykovo nám.
Topolová
Jabloňová
Nádražní
Úzká
Javorová
Na Klínu
Vrchlického
Jiráskova
Nerudova
Zadní
Kaštanová
Palackého
Žižkova
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“ je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulici
B. Němcové
Karolíny Světlé
Tomáškova
Dobrovského
Kollárova
U Přírodního divadla
Dr. Beneše
Mikoláše Alše (část)
U Šimiců
El. Krásnohorské
Na Smetaníku
Výrovna
Gorkého
Náprstkova
28. října
Pokračování na str. 3
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Hálkova
Nepomucká
Havlenova
Sládkova
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“ je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulici
Andrejšky
Jetelová
Pionýrů
Bezručova
Jungmannova
Radyňská
Čachna
K Lomu
Riegrova
Čelakovského
Ke Hřišti
Samota
Dvořákova
Kpt. Jaroše
Sladkovského
Erbenova
Máchova
Smrková
Fričova
Májová
Sportovní
Habrmanova
Modřínová
Šípková
Heydukova
Na Hřišti
Jedlová
Ostrá Hůrka
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“ je volební místnost v budově SOU obchodu
a řemesel v Raisově ulici čp. 96 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
K Vykopávkám
Sudova
Herejkova
Malostranské nám.
Třebízského nám.
Hollmanova
Podhradní
U Mlýna
Hrad. Plzeňského
Pod Hůrkou
V. Kratochvíla
Komenského
Raisova
a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“ je volební místnost v budově Základní školy (vchod
do tělocvičny) v Sedlci, Školní ulici čp. 81 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v ulici
Cihlářská
Na Vršku
Střední
Hliněná
Na Výsluní
Sutická
K Jezu
Nad Roklí
Školní
K Loděnici
Ovocná
Turistická
Ke Skalce
Pastýřská
Tymákovská
Lesní
Pod Duby
U Sedlce
Mikoláše Alše (část)
Podskalí
Úslavská
Mechová
Pod Strání
Úvozová
Mezi Ploty
Pod Tratí
V Kolonii
Na Bělidle
Polní
V Mlází
Na Potocích
Příční
Spojovací
Na Starém dvoře
Smetanova
Za Dvorem
Na Štice
Strmá
Zahradní
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může
volič požádat osobně u městského úřadu (Smetanova 932, kancelář v 1. patře, dveře č. 6)
do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. 30.09.2020 do 16.00 h) nebo poštou v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě datovou
schránkou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 25.09.2020).
Od 1. září 2020 jsou v uzavřených veřejných prostorách znovu povinné roušky. To se týká
i volebních místností při volbách do zastupitelstev krajů. Z toho důvodu bude třeba vstupovat do volebních místností se zakrytými ústy a nosem.

KOLUMBÁRIUM
Na veřejném pohřebišti Starý Plzenec byla
koncem roku 2019 dokončena stavba kolumbária, která se skládá z 50 urnových schránek.
Každá má kapacitu 3 urny. Schránky jsou vyrobeny z vápenopískových cihel s čelní žulovou deskou.
Rada města Starého Plzence na svém zasedání dne 15. 06. 2020 schválila vydání Řádu
pohřebiště, který také upravuje užívání kolumbária, a to konkrétně v článku 10.
Řád je platný od 17. 08. 2020 a je dostupný
na webových stránkách města, na informační
desce před vchodem na pohřebiště či přímo
u správce pohřebiště na Městském úřadu,
Smetanova 932, Starý Plzenec, kancelář č. 3.
Dále bylo schváleno Radou města Starého Plzence dne 12. 08. 2020 vydání ceníku
k pronájmu hrobových míst a kolumbária.
Od 01. 09. 2020 tedy bude možné na finančním odboru městského úřadu sjednat smlouvu o nájmu schránky kolumbária. Smlouvy
se budou uzavírat na dobu 10 let. Zájemci
o pronájem bude účtována částka za nájem
ve výši 200 Kč za rok a 60 Kč za služby spojené s nájmem za schránku za rok. Čelní
žulovou epitafní desku si nájemce zakoupí
u provozovatele za částku 1.000 Kč a zůstává
trvale v jeho majetku po celou dobu nájmu.
V případě, že nájemní smlouva bude zrušena, má nájemce právo si čelní desku vzít jako
svůj majetek a odevzdá schránku prázdnou.
Za správu pohřebiště Martina Houdková

Kolumbárium na plzeneckém hřbitově
Foto: Martina Houdková

EKOLOGIE
CHOVEJME SE
ZODPOVĚDNĚ,
VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
Začínají se nám v našem městě množit
černé skládky, lidé se zbavují odpadů v lese,
podél silnic i na volně přístupných pozemcích. Toto počínání nemá logiku, protože
daleko snadnější je odvézt nepotřebné či
vysloužilé věci do našeho sběrného dvora.
Všech odpadů se ve dvoře zbavíte zdarma,

jen stavební suť a pneumatiky na nákladní
vozy jsou zpoplatněné.
V dnešní době většinou všichni nosí
u sebe mobily a malé děti i naši dědouškové
a babičky umí vyfotit, co se jim líbí, či naopak
nelíbí. To se může stát pro hříšníky zakládající černé skládky osudným, protože je při
jejich nezákonném počínání může kdokoli
vyfotit a nahlásit je na úřad. Najdou se totiž
i lidé, kterým není lhostejné, že někdo znečišťuje přírodu a naše město. Toto se nedávno
Pokračování na str. 4

V našem městě se začínají množit černé skládky…
Foto: Helena Šašková
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stalo i na Štěnovické ulici, kde se někdo zbavil pytle odpadu tím, že ho vyhodil z auta. Fotografii automobilu i jeho registrační značky
máme k dispozici, a jakmile zjistíme majitele
vozu, předáme věc k dalšímu řízení příslušným orgánům.
Fyzické osobě, která neoprávněně založí
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skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, hrozí pokuta až do 50 000
korun. V případě právnické osoby bývá takový postih obvykle v řádu statisíců.
Žádáme všechny občany, aby nepotřebné věci odváželi do našeho sběrného dvora. Provozní doba dvora je: pondělí + středa od 10,00 do 18,00 hod a sobota od 9,00

do 13,00 hod. Ušetříte tím přírodu a krajinu
kolem nás a nemalé peníze z městského rozpočtu, které pak může město použít na opravu komunikací, výstavbu vodovodu, kanalizace či na realizaci jiných důležitých akcí pro
občany města.
Helena Šašková
odbor životního prostředí MěÚ St. Plzenec

SERIÁL
STAROPLZENECKÁ ŠKOLA
ZA 1. REPUBLIKY
– 1. část

ni jako dnes, ale dostávali pamětní list. Místní
fotograf J. Friedl (měl ateliér na náměstí nedaleko dnešního řeznictví) dělal snímky tříd vždy

ná paní Vyletová… Jednou paní učitelce neuniklo,
že žáček, sedící v poslední lavici, si občas „dá loka“
z lahve, kterou hned vrátí zpět do aktovky. Opráv-

na konci školního roku. I ti nejmenší měli tehdy
více povinností než dnes: protože pocházeli většinou z rodin sedláků, museli pomáhat v hospodářství, i když by to bylo třeba jen pasení hus.
Občas taky něco vyvedli, o čemž svědčí vzpo-

něná zvědavost ji přiměla k tomu, aby se podívala,
na čem si Vašek tak pochutnává, místo aby počkal
na přestávku. Ejhle, menší šok: ten malý šestiletý žáček si při vyučování pochutnává na pivečku!
Ještě ten den se to dozvěděl Vaškův táta, sedlák
s pádnou rukou. Tím pádem si pak syneček, který si druhý den dával v tvrdé lavici něco měkčího
Pokračování na str. 5

V období 1. republiky (1918 – 1939) fungovaly v naší obci dvě školy. První a nejstarší byla
pětitřídní obecná škola na Malé Straně u kostela
Narození Panny Marie, č. p. 96, postavená v r.
1846 při příležitosti povýšení Starého Plzence
na městys na místě původní dřevěné školy z r.
1751. Protože však počet žáků stále rostl (chodily
sem i děti z okolních obcí), byly provedeny dvě
přístavby – nejprve v r. 1891 dvě učebny, a pak

rozsáhlejší přístavba na východní straně o sedm
let později. Třídy zde byly smíšené (chlapci s dívkami), učili učitelé i učitelky a v době první republiky sem chodilo více než sto dětí.
První den školy nebyli prvňáčci fotografová-

mínka pana Jaroslava Hrubého z počátku 30. let,
kterou bychom mohli nazvat „Vašíkův nápoj a co
z toho vzešlo“: „Začal jsem chodit do obecné školy
dne 2. září 1935 a naší paní učitelkou byla oblíbe-
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pod zadeček, hodně rozmyslel, aby bral tátovi
jeho nápoj, chladící se ve sklepě.“
Na Malé Straně bývala i 1. třída měšťanské
školy, zbylé tři třídy byly umístěny do nové
měšťanské školy na náměstí, postavené na místě bývalého statku v r. 1914. Výstavná budova
s prvky secese měla – a dodnes má – zvláštní
vchody pro chlapce a pro dívky, prostřední
vchod se sovou patřil k bytu ředitele. Chlapci a děvčata byli totiž v „měšťance“ vyučováni
zvlášť, jejich předměty však byly stejné – až
na „ruční práce chlapecké“ a „ruční práce dívčí
s naukou o domácím hospodaření“. Zajímavé
bylo, že výuka cizích jazyků (němčiny a francouzštiny) byla včetně těsnopisu předmětem
nepovinným, zatímco krasopis a náboženství
byly naopak povinné. Z výuky náboženství byly
osvobozeny děti, které nebyly římskokatolického vyznání (tj. například evangelíci nebo děti
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židovské víry), těch však bylo ve Starém Plzenci
opravdu velmi málo.
Anna Velichová
Poznámka:
Počátky školství Starého Plzence jsou však daleko
starší: sahají až do r. 1659, kdy je doložena farní
škola s jedním učitelem. Tuto školu provozovala
katolická církev. Žáci za výuku neplatili, směli ji
však navštěvovat jen někteří, vybíraní podle své
zbožnosti i nadání (povinná školní docházka byla
zavedena až r. 1775 Marií Terezií). Škola dnešního typu, tzv. škola triviální (vyučovala čtení psaní
a počty) byla v 18. století provozována v domě č.
23 na Malé Straně. Tento dům však obec na konci
století kvůli zchátralosti prodala a po přebudování se z něj stal hostinec: v něm se později r. 1865
narodil slepý skladatel Stanislav Suda. Náhradou
dala obec r. 1795 zbudovat novou dřevěnou školu,
o které již byla řeč.

Prameny:
- Mareš, S. - Stach, D. - Ulč, Fr.: Civilní stavby
Starého Plzence, 2012 (rukopis)
- dopis J. Hrubého, 17. července 2020 (strojopis)
- emailová korespondence s rodinou Císařovou,
28. července 2020
Vyobrazení:
– pamětní list prvňáčka a fotografie: žákyně
měšťanky při vaření s pí Milčicovou – sbírka
rodiny Císařovy
– prvňáčci s pí Vyletovou v r. 1936 (J. Hrubý ve 2.
řadě první zleva) – sbírka J. Hrubého
– vysvědčení 2. ročníku měšťanské školy z r. 1922
– sbírka rodiny Šilhánkovy
– kresba obecné školy z počátku 20. století – kronika obecné školy ve Starém Plzenci, Státní archiv Plzeň – jih se sídlem v Blovicích
– foto domu č. p. 23 – Vladimír Sedlák
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2020
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

*

www.staryplzenec.cz
Otevřeno z provozních důvodů pouze
So, Ne a 28.09.2020 od 09:00 do 15:00 h.
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz

Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
Pokračování na str. 7
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13:00 h – 16:00 h
.................................................

Centrum služeb pro turisty
pod hradem Radyní

strašidelná dílnička
výroba masek
hry a soutěže pro děti

Vstupné:
ZDARMA
Kontakt:

info@ic-radyne.cz,
tel.: +420 725 500 060
V průběhu akce budou
pořizovány fotografie,
které budou využity
k propagačním
účelům města
Starého Plzence.
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CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno SO, NE a 28.09.2020 od 10:00 h
do 17:00 h při dodržení hygienických podmínek.
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena pro veřejnost 05.09.2020 od 13 h
do 16 h při dodržení hygienických podmínek.
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662,
377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Papírus recyklus
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ St.
Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 9. září 2020.
13. září 2020
Poutní mše svatá
Místo: Kostel Narození P. Marie
Čas: 09:30 h
www.farnoststaryplzenec.cz
12. a 13. září 2020
Pouť
Pouťové atrakce a stánkový trh
Místo: hřiště SK Starý Plzenec, Na Hřišti 109,
Starý Plzenec
16. září 2020 – vernisáž výstavy
RETRO
výstava ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 20. ledna 2021.
19. září 2020
Radoušovy hry – 15. ročník
Místo: hrad Radyně a podhradí
Čas: 14:00 – 18:00 h
19. září 2020
Cesta za světluškou
(noční jízdy železnice, doprovodný program,
táborák)
Místo: areál dětského tábora Starý Plzenec
Čas: 17:00 - 21:00 h
www.plzeneckazaleznice.cz
22. září 2020
Slavic trio (Barbora Trnčíková – hoboj, Anna
Sysová - klarinet, Petr Sedlák - fagot)
koncert 35. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum, Smetanova
220, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Koncert se uskuteční ve spolupráci se společností BOHEMIA SEKT Starý Plzenec.
Platnost výše uvedené otevírací doby a ostatních informací je závislá na aktuální situaci
v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace na stránkách města a Facebooku.

14:00 h – 18:00 h
předhradí hradu Radyně
Program:
14:00 h

Zahájení

14:10 h

Středověká kapela Raava

15:00 h

Loutkové divadlo Špalíček

16:00 h

Divadlo Histrio

17:00h

Středověká kapela Raava

18:00 h

Závěr

Doprovodný program v podhradí po celé odpoledne:
y

pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem,
kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti

y

hry a soutěže pro děti

y

malování barevnými písky a další zajímavý program.

Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)
Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem
Hůrka a Radyně

Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.
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INFORMACE PRO ABONENTY
KRUHU PŘÁTEL HUDBY
VE STARÉM PLZENCI
Koncert světových špiček hudební scény harfistky Jany Bouškové a houslisty Josefa Špačka, který se z důvodu výskytu pandemie coronaviru neuskutečnil letos v březnu, je již zařazen do programu další 36. koncertní sezóny a měl by se konat 3.11.2020.
Dubnový koncert Plzeneckých muzikantů se z důvodu výskytu pandemie coronaviru taktéž neuskutečnil.
Koncert souboru Slavic trio, který měl proběhnout v květnu
v Bohemia Sekt Centru, se bude konat v náhradním termínu ještě v rámci 35. koncertní sezóny dne 22.09.2020. Na tento koncert platí abonentní vstupenky pro 35. koncertní sezónu.
Za neuskutečněný březnový a dubnový koncert bude abonentům poskytnuta kompenzace ve formě slevy na abonentní vstupenku pro další 36. koncertní sezónu.
Eva Vlachová, K-Centrum
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SKAUT
TÁBOR TAJEMSTVÍ
SARKOFÁGU
Díky postupnému uvolňování všemožných
protivirových opatření a především díky opětovnému obnovení skautské činnosti nakonec
tolik očekávaný letní tábor našeho staroplzeneckého oddílu úspěšně proběhl. Aby tento
tábor, za nějž bychom měli být letos obzvláště
vděční, byl něčím speciální, rozhodli jsme se
využít momentální prázdnosti jindy přelidněných turistických destinací a odcestovali jsme
až do sluncem prozářeného Egypta. Kde jinde
také strávit luxusní dovolenou? Ovšem co se

Návštěva starověkého Egypta

nestalo, místo, jež jsme si pro pobyt v cizině
vybrali, bylo bohužel zkonfiskováno tamní vládou, neboť zde měl probíhat důležitý archeologický výzkum. Jakožto dobrosrdeční skauti
jsme pochopitelně nabídli pánům vědcům pomocnou ruku a následující dva týdny se těšili
té mimořádné příležitosti být svědkem nálezu
několika nanejvýš cenných trofejí ze starého
Egypta, včetně pradávného vládnoucího žezla
z časů mocných faraonů. Další den nás však
čekal šok. Ono žezlo nebylo jen tak obyčejné
a společně nás všechny přeneslo do samotného starověkého Egypta. Tam jsme byli rychle
zotročeni místními krátkozrakými obyvateli a pouze s pomocí jistého staršího otroka se

Foto: Anna Vačkářová

nám podařilo uniknout. Postupně jsme pochopili, co se nám stalo a co je třeba udělat, abychom se vrátili zpět do naší doby – najít a získat
zbylé artefakty, které měly být včetně faraonova
žezla celkem čtyři. Během pátrání po nich jsme
prošli třemi egyptskými městy, poznali mnoho
lidí a zvyků z let minulých a rovněž jsme se setkali s těmi nejvyššími – s egyptskými bohyněmi Anat, Eset, Maat a bohem Anubisem. Poté,
co jsme pomohli faraonovi Amosovi očistit své
jméno, vydal nám poslední artefakt a po náboženském rituálu, provedeném o půlnoci, jsme
se úspěšně vrátili zpět. Na závěr nutno říci, že
takto strávených čtrnáct dní jsme opravdu neLukáš Trykar
čekali.

Táborový výlet na nedalekou rozhlednu

Foto: Anna Vačkářová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
STOLETÉ VÝROČÍ
HRADU RADYNĚ A OSHR
Titulek tohoto článku nás trochu mate, ale
vše je vysvětleno v knize, která spatřila světlo
světa na konci července 2020. Kniha s trochu delším ale výstižným názvem „Sto let
hradu Radyně ve správě města a státu a Sto
let od založení Spolku na záchranu Radyně
a Hůrky“ obsahuje historické i aktuální informace o hradu Radyni a spolku, starajícího
se o její záchranu, které určitě zaujmou nejen
občany Starého Plzence. Jejími autory jsou letití ochránci plzeneckých památek a vedoucí
osobnosti OSHR manželé Jitka a Josef Sutnarovi a Václav Fišer. Při listování knihou mne
napadlo několik otázek, a tak jsem se na ně
autorů zeptal a možná i vás budou zajímat
odpovědi na tyto otázky.
Kdo s nápadem napsat a vydat knihu
přišel? Jakou jste měli motivaci k práci
na této knize? Pro koho je kniha především
určena?
K vydání knihy nás přivedlo stoleté výročí, kdy naše město Starý Plzenec zakoupilo
hrad Radyni od knížete Valdštejna v dezolátním stavu a zříceniny se ujal Spolek na zá-

chranu Radyně a Hůrky. Lidé v tomto Spolku
vykonali skutečně heroickou práci. Bez nich
by Radyně už možná nestála. Za sto let se
toho událo mnoho a tak jsme chtěli nějakou
formou vzpomenout mnohých, kteří svůj život tak trochu spojili s naší Radyní, tou, která
nás vítá už zdaleka, a my se pod ní vracíme
domů.
Věříme, že kniha zaujme většinu Staroplzeneckých, ale i ostatní milovníky historie.
V knize je mnoho údajů, ze kterých je
jasné, že nebylo jednoduché dát všechny
informace dohromady. Jak dlouho kniha
vznikala a odkud jste čerpali svoje poznatky?
Při sbírání materiálů jsme navštívili či
oslovili řadu institucí. Hlavním zdrojem informací byl archiv města Plzně, který poskytl
dokumentaci o činnosti spolku a fotografie
související se záchranou Radyně. Složitější
bylo pátrání po smlouvě o prodeji Radyně
městu, kterou jsme nalezli ve Státním oblastním archivu v Praze. Významným zdrojem byla kronika a dokumentace stavebního
úřadu města Starého Plzence. I soukromý
archiv Václava Fišera rovněž poskytl mnoho
poznatků a dokumentů.
Hrad Radyně i rotunda sv. Petra a Pavla

jsou významnými památkami kraje a staly se
v mnoha případech symbolem mnoha institucí a firem. Podpořil někdo vydání knihy?
Podali jsme žádost o dotaci na Plzeňský
kraj a na město Starý Plzenec. Obě instituce vydání podpořily. Chybějící finance jsme
hradili z účtu OSHR.
Já osobně si práce členů OSHR (Občanský spolek Hůrka a Radyně) velmi vážím.
Můžete nám spolek v krátkosti představit?
Počátkem devadesátých let se dala dohromady skupina lidí, kterým nebyl lhostejný
osud spíše zanedbaných památek ve Starém Plzenci a to hlavně vegetací zarostlého
slovanského hradiště Hůrka s rotundou sv.
Petra vedeného jako Národní kulturní památka. Dalším místem, kterému bylo třeba
věnovat pozornost, byl neutěšený stav hradu Radyně a jeho bezprostředního okolí.
Do vínku si sdružení dalo mnoho brigád
na zkrášlení okolí obou památek, ale také
si dalo za cíl - propagaci a probuzení zájmu
návštěvníků o tyto veřejnosti celkem málo
známé historické objekty. Významným projektem byla realizace naučné stezky „Stará
Plzeň a kupci“ zaměřená na období raného
středověku. Nový rok otevíráme setkáním
Pokračování na str. 11
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občanů u rotundy za přítomnosti starostky
města. Pravidelnou součástí naší činnosti je i soubor přednášek „Akademie Staré
Plzně“ věnovaný hlavně rozšíření znalostí
o historii i současnosti města. Pro dětské
návštěvníky jsme vymysleli „Radoušovy
hry“, které přibližují dětem pověsti spojené
s bájnou postavou hradu Radyně Radoušem. Každoročně zveme zájemce na „Vánoční Radyni“, za přítomnosti Karla IV.
s družinou. Pořádáme i další akce, se kte-
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rými je možné se seznámit na www.oshr.cz.
Kolik členů má OSHR dnes a jaké jsou
další jeho plány?
OSHR má dnes 36 členů. Plány do budoucna jsou velkolepé s plánovaným během
na dlouhou trať. Zbudovat okružní cestu kolem hradu s informačním systémem, spolupodílet se na záchraně vápenné pece v předhradí, usilovat ve spolupráci s městem o nové
schodiště ve věži hradu a zasadit se o zastřešení paláce. Dále propagovat hrad a usilovat
o dobrý stav památek a jejich okolí.

HLEDÁME
VÁNOČNÍ
STROM

Děkuji za odpovědi. Kniha je zdrojem
mnoha zajímavých a pro většinu lidí určitě
dosud neznámých informací o hradu Radyně a o lidech, kterým na památkách v našem
městě záleží. Má na to stát se důstojným
dárkem pro všechny, kteří s městem Starý
Plzenec sympatizují. Publikaci si za velmi
příjemnou dotovanou cenu můžete zakoupit v Informačním centru města Starý Plzenec (Smetanova 932, tel: 377 183 662) nebo
v Centru služeb pro turisty na Radyni.
Petr Vrobel

    
     ! #$

Máte na zahradě vzrostlý strom
a chtěli byste jej v nejbližší době odstranit?
Strom by měl být dobře dostupný pro odvoz
a nakládku a bude umístěn
na Sedlecké návsi a rozsvícen
průběhu vánočního trhu.

Nabídky prosíme na číslo 602 251 460.
Za každou nabídku předem děkuje
Spolek-Sedlec v akci!
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ČTENÁŘI PÍŠÍ
OMLUVA
Redakce Radyňských listů (RL) se omlouvá autorce článku Lidská zloba z minulých, srpnových Radyňských listů (rubrika Čtenáři píší, str.
10) za chybné uvedení jejího jména. Jméno autorky uvedeného článku je správně Zdeňka Kurbelová, nikoliv Kubertová.
Děkujeme za pochopení.
Redakce RL

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Hledám občasný podnájem 1+0 nebo 1+1
pro 2 osoby důch. věku ve St. Plzenci. Tel.:
604 775 359.

■ Pronajmu RD ve St. Plzenci. Cena dle dohody. Tel.: 377 969 281.

■ Prodám kamerunské ovce a berany. Cena
dohodou. Tel.: 377 969 281 (záznamník).

■ Koupím tzv. pavlačové umyvadlo (výlevku) a starší funkční malou sekačku na trávu.
Tel.: 732 688 575.
■ Prodám králíky z dom. chovu v jateč.
úpravě. Cena 160 Kč/kg. Tel.: 731 471 124
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BEZPLATNÁ INZERCE
MÍSTNÍCH FIREM A PODNIKATELŮ
KUPLON, s.r.o.
Malostranské nám. 127, Starý Plzenec
Zajišťujeme ve Starém Plzenci a okolí:
• vyhotovení veškerých smluv- kupní, darovací, atd.
• jednání s katastrálním a stavebním úřadem
• znalecké posudky a odhady nemovitostí
Kontakt: e-mail:info@kuplon.cz, tel.:605 292 461

výrobce střešních oken
již od roku 1986

PŘIJME:

PRACOVNÍKY/NICE DO VÝROBY
náplň práce:

• obsluha profilovací linky, lisů - práce s plechem
• opracování a kompletace oken - práce se dřevem
• dovoz materiálu a rozvoz výrobků - dodávka

místo výkonu:

Šťáhlavice

TECHNIKA / MONTÉRA
náplň práce:

• montáž doplňků na střešní okna – roletky, markýzy
• výměna těsnění, výměna zasklení
• rozvoz výrobků - dodávka

ideálně i

(není podmínkou)

• sádrokartonářské práce kolem střešních oken

ideálně i

(není podmínkou)

• montáž střešních oken do střešní konstrukce

místo výkonu:

denní výjezd do 150 km od Šťáhlavice

NÁSTUP možný IHNED; na plný úvazek;

možno HPP nebo ŽL

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
332 04 Šťáhlavice 1
ing. Soukup Vladimír
tel: 603 829 266 e-mail: soukup@fenestra.cz

Radyňské listy - září 2020
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PRODEJ SLEPIČEK

VŠUDE BLÁTO,
LISTÍ, ZIMA?
NEJEN
S INTERNETEM
JE NÁM PRIMA!
ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky
typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell - typ Maranska.
Stáří slepiček: 15-19 týdnů;
cena: 169-229 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
03.10. a 02.11. 2020 – 15.35 h
Starý Plzenec
– naproti čerp. stanici MOL
………………………………........……………
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace:
PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz



 



    

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOH775 785 005, nebo na
e-mailu info@plzenec.net

 

www.plzenec.net
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

Í
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PRONAP s. r. o., Jiráskova 1142, Starý Plzenec
nabízí

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého
inzerátu do rubriky řádkové inzerce zašlete nebo
předejte osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

v administrativní budově společnosti.
Nabízené prostory se nachází
v III. nadzemním podlaží, jsou přístupné
samostatným vchodem.
Jejich využití je vhodné ke kancelářským účelům, případně k drobné obchodní činnosti.
Případní zájemci mohou kontaktovat jednatelku společnosti - Ing. Renatu Maškovou
v sídle společnosti
PRONAP s. r. o., Jiráskova 1142, Starý Plzenec
Tel.: +420 377 923 312
mobil: +420 737 881 490

Výrobce nábytkových polotovarů spol. PRONAP s r.o.
hledá pro svoji výrobu nábytkových polotovarů zodpovědné pracovníky
na pozici:

• operátor výroby nábytkových polotovarů,
• obsluha poloautomatických strojů,
• montáž nábytkových dílců
NABÍZÍME:
• motivační mzdové podmínky, mimořádné odměny,
• možnost zapracování na nových technologiích,
• nástup možný ihned
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY:
• příspěvek na závodní stravování,
• příspěvek na dopravu,
• 25 dnů dovolené,
• příspěvek na penzijní připojištění

Výrobce nábytkových polotovarů spol. PRONAP s r.o.
hledá pracovníka na pozici

REŽIJNÍ DĚLNÍK/TOPIČ
NÁPLŇ PRÁCE:
• zajišťování a kontrola přísunu paliva,
• obsluha středotlakého parního kotle na pevná a plynná paliva,
• vedení provozní evidence,
• drobné režijní práce
• topičský průkaz není podmínkou, nabízíme zaškolení a zvýšení kvalifikace,
• práce vhodná pro poživatele starobního důchodu, jako sezonní práce
POŽADUJEME:
• mechanickou zručnost pro běžnou údržbu
• vysokou zodpovědnost, samostatnost
Informace:
PRONAP s.r.o.
Jiráskova 1142
332 02 Starý Plzenec
www.pronap.eu

personální oddělení Bc. Štěchová
tel.: 377 923 311 - 312
mob.: + 420 720 978 340
e-mail: stechova@pronap.eu

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ
OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím České pošty
do všech domácností a škol ve Starém
Plzenci a Sedlci. Někdy se stane že,
ať už roznáškovou kolizí České pošty
či z jiného důvodu, že někteří z Vás
Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny,
kteří neobdrží Radyňské listy do svých
schránek vždy nejpozději do 10. dne
v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí
telefonicky, e-mailem nebo osobně
redakci Radyňských listů na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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Periodický tisk územního samosprávního celku
Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 10/2020
je 20. 9. 2020 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 9. 2020
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

Nabízím k pronájmu zařízený
a vybavený byt 2+1 ve St. Plzenci,
klidné čisté prostředí, venkovní,
krytý bazén, posezení na terase,
bezpečné parkování.
Vhodné pro 1 pracující osobu.
Volný po dohodě. Tel. 604 208 544.
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Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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